bouwkundig plan gemaakt. Veel bouwwerken op dit terrein
werden ontworpen door internationale architecten met grote
naamsbekendheid.
f Noem drie architecten die meegewerkt hebben aan het
Céramiqueterrein

9 Aan het einde van de Avenue Céramique lopen we bij
de rotonde naar rechts en komen uit bij de Maas. Via het
Charles Eyckpark lopen we terug naar het noorden.
Langs de Maas staat de Maaspunttoren die samen met de
kademuur onderdeel was van de eerste omwalling van Wyck.
Naast deze toren zijn, met rode baksteen, de plekken aangegeven waar de oude vestingmuren gestaan hebben.
g Hoe heet de voetgangersbrug die Céramique met de westoever verbindt?

12 Op het einde van de Ruiterij gaan we naar links en
komen via de Hoogbrugstraat uit in de Rechtstraat.
De Rechtstraat behoort samen met de Hoogbrugstraat tot de
oudste straten van Wyck. Dat is te zien aan de oude panden
maar ook aan de vele gevelstenen in deze straat. In het pand
op nummer 52 zijn in 2004 tijdens een verbouwing restanten
van Romeinse en middeleeuwse bewoning aangetroffen. Op
nummer 55 is in een getoogde mergelkelder Wienkontor R55
te vinden.
j Wat is de betekenis van de ”R” in R55?

Bij het inleveren van deze flyer en minimaal zes vragen goed
beantwoord, ontvangt u het tweede glas huiswijn, rood of wit,
gratis of ontvangt u een reductie van €3,85 op andere wijnen.

ARCHITECTUURWANDELING
DOOR GROOT WYCK

1 Station

2 Ridder Brouwerij

3 Sportfondsenbad

4 Schildersplein

9 Voetgangersbrug

10 Ter hoogte van de brug gaan we naar rechts en komen
uit op Plein 1992.
Plein 1992 is genoemd naar het jaar 1992, toen in het Gouvernementsgebouw het Verdrag van Maastricht werd
getekend, waarmee onder andere de komst van de euro werd
bepaald. In het plein zijn koperen tegels opgenomen met het
€-teken, afgewisseld met het jaartal 1992.
h Hoe heet het gebouw waarin de bibliotheek is gehuisvest?

10 Bibliotheek
5 Sterreplein

6 Coclerstraat

7 Mariamonument

8 Avenue Céramique

11 Sint Gillishospitaal

12 Wienkontor R55

11 Op het plein gaan we de trappen aan de linkerkant af en
komen zo op de Ruiterij.
Aan de linkerkant ligt Hotel Crown Plaza, in 1977 ontworpen
door Arn Meijs. Een van de eerste stadsvernieuwingsprojecten in Wyck. Direct rechts om de hoek in de Hoogbrugstraat
ligt het Sint-Gillishospitaal,. Een Rijksmonument dat ook wel
Kevinsje genoemd. Het Maastrichtse woord ”kevinsje”, afgeleid van convent, was een gemeenschappelijke woning waarin
meerdere arme en/of alleenstaande begijnen samenleefden.
i In welk jaar is het Sint-Gillishospitaal gebouwd?

Meer informatie over deze route is te vinden op
www.architectesmosaique.nl.
Om deze wandeling onder begeleiding van een gids te lopen die
uitgebreid uitleg geeft, kunt u contact opnemen via 06-10786206.

Groot Wyck bestaat uit de wijken Wyck, Sint-Maartenspoort
en Céramique. Wyck is ontstaan in de Romeinse tijd en
had twee hoofdstraten die parallel aan de Maas liepen: de
Hoogbrugstraat en de Rechtstraat.

1 De wandeling start op het Stationsplein en gaat vervolgens door de Stationsstraat en de Wycker Brugstraat.
In 1915 is het stationsgebouw in gebruik genomen. De Stationsstraat was ontworpen als een stadscorridor met statige
rust: twee rijbanen gescheiden door een wandelpromenade
met bomen. Om een rechtstreekse doorgang vanaf het station
naar de Sint-Servaasbrug mogelijk te maken, moesten diverse
panden worden afgebroken. Dit traject wordt daarom ook Percée genoemd, hetgeen doorbraak betekent.
a Hoe heet de architect van het neorenaissancestijl station?

2 Voor de Sint-Servaasbrug lopen we naar rechts over de
Oeverwal.
De Sint-Servaasbrug werd gebouwd tussen 1280 en 1298 en
was tot 1932 de enige brug in Maastricht. Rechts ligt de voormalige bierbrouwerij De Ridder, in 1932 ontworpen door Jos
Joosten. Verderop passeren we eest de door Alphons Boosten
ontworpen kapelanie en de uit 1857 stammende Sint-Martinuskerk, een van de eerste kerken van Pierre Cuypers.
b Welk bier maakte de Ridder Brouwerij internationaal
bekend?

3 We lopen onder de Wilhelminabrug naar de Franciscus
Romanusweg.
De Wilhelminabrug is in 1932 gebouwd. In 2002 veranderde
de brug door de bouw van Mosae Forum aan de westzijde van
de Maas. De Griend is tot 1892 een eiland geweest. Rechts zien
we het Sportfondsenbad van J. Bakker uit 1933 dat in 1989
door Jan Dautzenberg is getransformeerd tot woningcomplex
en sportschool. Daarnaast de Suringarschool van De Ronde uit
1922 en om de hoek de kleuterschool met verenigingslokaal,
thans architectenbureau, gebouwd door Alphons Boosten in
1931. Al deze gebouwen zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.
c Waardoor onderscheidt zich de architectuurstroming “Amsterdamse School”?

d Waarvan is de naam “Roed dörrep” (Rood dorp) afgeleid?

4

5 Via de Gebroeders Hermansstraat en de Membredestraat komen we op het Sterreplein.
Dit wijkje werd gebouwd tussen 1910 en 1925, heeft een
besloten karakter en is kenmerkend voor de volkswoningbouw van na de eeuwwisseling. Op het plein komen in stervorm vijf straten uit. De wijk is van oorsprong een protestantse
enclave in het katholieke Maastricht, met een eigen kerk,
verenigingsgebouw en school.
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4 Ter hoogte van de voetgangsoversteekplaats lopen we
door de onderdoorgang naar het Schildersplein.
In 1920 werd deze arbeiderswijk gebouwd in de stijl van de
Amsterdamse School. In 1944 werd een groot deel van de wijk
vernield door een bombardement. Na de oorlog werden de
vernielde woningen herbouwd en wit geschilderd.

6 We gaan naar links en komen via de Coclerstraat in de
Van de Berghstraat.
Eveneens in de traditie van de Amsterdamse School werden
hier in 1919 negenentwintig woningen door de socialistische
woningbouwvereniging Beter Wonen opgeleverd. Opvallend
is het dakvlak dat onderdeel is van de doorlopende straatwand. Het complex staat sinds 1989 op de monumentenlijst.
7 Aan het einde van deze straat gaan we rechts de Theodoor Schaepkensstraat in en komen via de Turennestraat
en de Sint Maartenslaan op de Wilhelminasingel.
In 1866 werd de Maasarm, die om het eiland Wyck heen liep,
gedempt. Op deze gedempte arm werd de Wilhelminasingel
aangelegd. Oorspronkelijk was het een rustige straat met vier
rijen bomen en aan beide kanten statige herenhuizen, voornamelijk in neo-stijl. Op nummer 52, 54 en 56 staan echter ook
drie panden uit 1901 in Art Nouveau stijl.
e Ter ere van welk evenement is het monument op de kruising Wihelminasingel-Stationsstraat opgericht?

8 We lopen de hele Wilhelminasingel door en komen dan
uit op de Avenue Céramique.
De Avenue Céramique is de hoofdader van het stadsdeel Céramique en wordt geflankeerd door acht grote gesloten bouwblokken. Jo Coenen heeft voor dit voormalige fabrieksterrein
van de aardewerkfabriek Céramique, in 1988, een steden-

